OPSLAG OM TILSKUD FRA OFFERFONDEN
2019/2
FORSKNINGSPROJEKTER
RÅDET FOR OFFERFONDEN INDKALDER HERMED ANSØGNINGER OM TILSKUD EFTER
LOV OM OFFERFONDEN
ANSØGNINGSFRIST DEN 25. APRIL 2019

Offerfonden er oprettet den 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter,
der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre.
Rådet for Offerfonden forventer i 2019 at kunne uddele ca. 28 mio. kr.
I denne ansøgningsrunde kan der søges om tilskud til følgende:
− Forskningsprojekter
Der kan ikke søges om tilskud til offerrådgivninger, uddannelsesindsatser, seminarer,

informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter og lignende i denne ansøgningsrunde.
Denne ansøgningsrunde vedrører projekter, der påbegyndes mellem november 2019 og oktober

2020. Projektet må maksimalt vare 3 år. Der kan som udgangspunkt ikke ydes tilskud til projekter,
der allerede er påbegyndt eller har fundet sted.

Krav til ansøgningen
For at komme i betragtning til Offerfondens midler, skal ansøger indsende følgende:
Et ansøgningsskema
− Et budget
− En projektplan
− Den projektansvarliges CV
− En oversigt over den projektansvarliges evt. tidligere publikationer.
− En udtalelse fra en evt. vejleder (Phd.)
− Evt. dokumentation for tegningsberettigede for ansøger

− Evt. yderligere relevant materiale.
Ansøgningen og budgettet skal udfyldes på de skemaer, som findes på Rådet for Offerfondens
hjemmeside, offerfonden.dk.
Ansøgningen med bilag sendes til offerfonden@civilstyrelsen.dk eller Rådet for Offerfonden,
Toldboden 2, 2, 8800 Viborg. Ansøgningen skal være modtaget hos Rådet for Offerfonden senest
den 25. april 2019.
Såfremt tidsfristen eller de krav, der fremgår af dette opslag ikke overholdes, vil ansøgningen blive
afvist.
Vurdering af ansøgningerne
Ansøgningen vil blive behandlet på det foreliggende grundlag. Det er ansøgers ansvar, at
ansøgningen indeholder tilstrækkelige oplysninger til sagens behandling i Rådet for Offerfonden.
Senest 5 arbejdsdage efter at ansøgningen er modtaget, sender Rådet for Offerfondens Sekretariat
en bekræftelse, der bl.a. indeholder en tidsplan for ansøgningens behandling i Rådet for
Offerfonden.
Efter ansøgningsfristens udløb sendes ansøgningen til forskningsfaglig vurdering hos
Innovationsfonden, jf. § 5 i Lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond. Ansøger
får Innovationsfondens vurdering i partshøring, inden Rådet for Offerfonden træffer afgørelse.
Rådet for Offerfonden træffer herefter afgørelse om, hvilke projekter, der ydes tilskud til.
Ansøgningerne vil blive vurderet både individuelt og komparativt.
Rådet for Offerfonden yder tilskud til de bedst kvalificerede ansøgninger bedømt efter følgende
generelle vurderingskriterier, som alene vurderes af Rådet for Offerfonden:

•

Formålet med projektet
− I hvilken grad er projektet i sin helhed i overensstemmelse med lovens formål om
generelt at styrke viden om eller indsatsen til støtte for trafikofre samt ofre for
forbrydelser.
− Har projektet et klart offerperspektiv.
− I hvilken grad forbedrer projektet ofres nuværende stilling – både
konkret og generelt.

•

Den forventede effekt af projektet
− Den geografiske udstrækning.
− Omfanget af målgruppen.
− Forskningens forventede bidrag til et forbedret vidensgrundlag på området for ofre for
forbrydelser og trafikofre.
− Forskningens forventede bidrag til at styrke indsatsen overfor ofre for forbrydelser og
trafikofre.

•

Projektets karakter
− Projektets fremtræden.
− Tilknyttede personers erfaring og baggrund.
− Er projektet faktisk gennemførligt.

•

Økonomi og proportionalitet
− Projektets effekt i forhold til størrelsen af det ansøgte tilskud.
− Har projektet et realistisk budget.
− Har projektet en realistisk tidsplan.

Herudover vil der blive lagt vægt på følgende forskningsrelevante kriterier, som tillige vurderes
forskningsfagligt af Innovationsfonden:
•

Forskningshøjde
− Projektets originalitet og nyskabelse.
− Projektets bidrag til internationalisering af dansk forskning.
− State-of-the art for det konkrete forskningsfelt.
− Innovativ anvendelse af teori og forskningsmetode.
− Forskerens erfaring og dygtighed.
− Forskerens troværdighed og formidlingsevner.
− Forskningsleder/vejleders erfaring med forskningsledelse.
− Forskningsprojektets etiske aspekter, herunder om forskeren har taget højde for
etiske udfordringer i forbindelse med projektets gennemførelse.

•

Effekt
− En tilstrækkelig redegørelse for den faktiske udførelse af det teoretiske grundlag
(anvendelsesperspektiv).

− Tidshorisont for den forventede virkning af projektet.
•

Relevans
− En projektbeskrivelse/problemformulering der er tilstrækkelig præcis og afgrænset uden
at være for snæver.
− Den angivne metodes velegnethed i forhold til problemstillingen.
− Kvalitet og alsidighed i dataindsamling samt kildekritisk sans.
− Inddragelse af tilstrækkelige kompetencer, herunder eksterne og tværfaglige.
− Afgrænsning overfor tidligere eller anden aktuel forskning, herunder international
forskning omkring ofre i andre lande.
− Forskningstemaets samfundsmæssige betydning.

Afgørelse på ansøgningsrunden
Ansøger kan forvente en afgørelse medio oktober 2019.
Såfremt ansøger får tilsagn om tilskud, kan der tidligst ske udbetaling i november 2019. Der kan ske
helt eller delvis forudbetaling af tilskuddet i rater. De sidste 10 % af det fulde tilskudsbeløb kan dog
uanset afholdelsestidspunkt som udgangspunkt først udbetales, når projektet er afsluttet.
Rådet for Offerfonden gør opmærksom på, at tilskud efter lov om Offerfonden er betinget af vilkår
om bl.a. regnskabsafgivelse og offentliggørelse. Rådet for Offerfondens samlede standardvilkår
findes på offerfonden.dk under vilkår for tilskud.
***
Læs mere om Rådet for Offerfonden, ansøgningsprocedure samt vilkår for tilskud på
offerfonden.dk.
Yderligere spørgsmål kan rettes til Rådet for Offerfondens Sekretariat på tlf. 33 92 33 34 eller på
offerfonden@civilstyrelsen.dk.

